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UN MENOS NO PORTICO 

 

0. Introducción  
. 

Este traballo está feito polo Grupo “Creación de Materiais Multimedia” que traballou 
no ano 2009/2010 no Ceip Ponte dos Brozos. Arteixo, co apoio e axuda económica  do 
CFR de Coruña,  asesorado por Gerardo Nistal. 

 
1. Nome dos autores/as concursantes. 

Os participantes neste grupo de traballo fomos 

José Carlos Casales Regueiro 

Mª Asunción Díaz Alvariño 

Javier Díaz López 

Carmen Fernández Rodríguez 

Elena N. Gómez Álvarez  

Fernando Moreno González 

José Antonio Mera Bustelo 

Ramón Segade Vilela 

2. Domicilio profesional e teléfono. 
Ceip Ponte dos Brozos. Arteixo 

Avenida Arsenio Iglesias, 34. 15142 Arteixo. A Coruña. 

Teléfono 981600249. 

E-mail: ceip.ponte.brozos@edu.xunta.es  

 

Modalidade a que se concursa: Premio á innovación e á experiencia pedagóxica 
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Experiencia pedagóxica realizada nun centro educativo de nivel non universitario de 
Galicia ( Ceip Ponte dos Brozos, Arteixo, A  Coruña), que abarca 

• integración escolar e tratamento da diversidade 

• normalización lingüística na educación 

• innovación didáctica en áreas ou materias 

• a incorporación das novas tecnoloxías 
  

Aproveitando que no ano 2010 celebrouse o Xacobeo, e no 2011 estase a 
conmemorar o 800º aniversario da consagración da Catedral de Santiago, fixemos un 
Camiño de Santiago virtual, sobrevoando o Camiño Francés, desde  Roncesvalles a 
Santiago. 
 

A procura de información centrouse principalmente en Internet, para as imaxes e 
vídeos, en especial Panoramio e Youtube, ademais da lectura de diversos libros e 
asistencia a conferencias e exposicións para poñernos “en ambiente”. 
 

Consideramos, pois como finalidade principal deste proxecto, mostrar a relevancia 
da ruta de peregrinación cara á tumba do Apóstolo Santiago, coñecida como Camiño de 
Santiago, acercando ao alumnado do terceiro ciclo de Primaria dende varios puntos de 
vista: xeográfico, histórico, lingüístico...e partindo dun enfoque lúdico e didactico que 
toma como principal soporte o emprego das TIC con fins educativos. 
 

O descubrimento de un uso excelente de Google Earth 5.0 como o realizado por 
Jordi Vivancos na súa Earth Quest sobre a Volta ao mundo en 80 minutos ,a 
Conferencia: "Georeferencia como recurso educativo transversal" presentada por Paco 
Castillo no "Congreso internacional sobre uso y buenas prácticas con TIC" de Málaga, 
levounos a un grupo de 8 mestres do Ceip Ponte dos Brozos (participantes no Proxecto 
Ponte dos Brozos)  a constituirnos en grupo de traballo ao abeiro da convocatoria do 
CFR de A Coruña, cunha idea principal: coñecer e achegar unha nova ferramenta, 
Google Earth, aos nosos alumnos. 

 
A partires dun enigma que se lles plantexa no Pórtico da Gloria, teñen que ir 

percorrendo as distintas etapas do Camiño de Santiago Francés para que, ao tempo que 
aprenden aspectos referidos ao coñecemento do entorno vaian atopando pistas que os 
leven a resolver o enigma. Neste percorrido propoñemos o uso de dúas ferramentas 
principais: Google Earth 5.0 e Sites Google. 
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1. Analise do contexto no que se desenvolveu o Proxecto 

No curso 2009/2010 había matriculados no centro 1492 alumnos e o claustro estaba 
formado por 98 profesores, 8 dos cales pertencen a este grupo de traballo. O grupo de 
traballo está integrado por profesores do Ceip Ponte dosBrozos, Arteixo e constituíuse 
coma un grupo multidisciplinar acorde co carácter do proxecto que se desenrolou.  

As especialidades ás que pertencen os membros do grupo son: primaria,infantil, 
educación física, audición e linguaxe e francés. O colexio foi o centro de traballo e de 
reunión do grupo, alí atopamos amaioría dos recursos que necesitamos: ordenadores, 
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biblioteca, espazo para facer as reunións de grupo e organizar o traballo, espazo e 
tecnoloxía parafacer gravacións de son… a iso engadimos o ordenador portátil con 
conexión a Internet de cada profesor e uso do proxector e a pantalla dixital interactiva 
para ver o progreso do traballo .Gran parte deste grupo ven facendo unha laboura 
conxunta desde o ano 2005, ademais das incorporacións dos anos posteriores. A partires 
da nosa participación no Proxecto Ponte dos Brozos, que inflúe grandemente no noso 
traballo, xa que temos un gran interese no uso das novas TIC na educación, as novas 
metodoloxías correspondentes e asimesmo posibilidades no centro de ter soporte 
material para intentar novas experiencias.  

Aproveitando a celebración do Xacobeo 2010 propuxémonos facer un Camiño de 
Santiago virtual, cunha serie de etiquetas. E iniciamos a reflexión sobre o que 
queríamos facer, o elemento aglutinador, a situación a desenrolar… Este proceso durou 
bastante tempo, e variamos varias veces ate chegar ao traballo actual.A búsqueda de 
información centrouse principalmente en Internet; para as imaxes e vídeos, en especial 
Panoramio e Youtube, ademáis da lectura de diversos libros e asistir a conferencias ou 
exposicións de xeito persoal para poñernos “en ambente . 

2. En qué consiste o traballo? 

Hai que conectarse a Internet, e descargar a ferramenta Google Earth. Para visualizar 
correctamente este traballo,  hai que entrar nesta páxina: 

http://sites.google.com/site/unmenosnoportico/ 

Aquí encontraras un enigma.: alguén desapareceu do Pórtico da Gloria, e temos que 
averiguar quen foi. 

Na parte inferior da primeira páxina atoparase un arquivo kmz, chamado “Camiño 
Francés” que hai que descargar no ordenador. 

En cada etapa encóntranse unha serie de pistas. Si se clica sobre cada pergamino 
aparece uns xogo de j-clic. Cando reunas todas as letras iniciais dos j-clics atoparás a 
resposta do desaparecido. 

 

Estructura do material 
 

Partimos dunha páxina web. Pero hai unha serie de condicionantes previos para 
poder acceder á esta proposta de traballo. Cada neno/a tivo o seu ordenador, conectado 
a Internet, que inclúe Java, e cunha certa soltura no manexo das TIC. Asemade, para 
desenvolver o traballo tal e como nós o concebimos, o profesor terá unha Pizarra Dixital 
Interactiva ou pizarra con proxector.  

Entre o material aportado na páxina web están: 
- as diferentes lendas. 
- E en 11 pergamiños, aparecen pistas para resolver mediante xogos de Jclic 
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- Na última etiqueta, tras ordenar tódalas pistas, terá como resultado resolver 
quen falta no Pórtico da Gloria, a través doutro xogo Jclic. 

 
Na última etiqueta, tras ordenar todalas pistas, terá como resultado resolver quen 
falta no Portico da Gloria, a través doutro xogo Jclic  
En resumen, qué é o que fixemos ? Primeiramente instalamos nos ordenadores a 

ferramenta Google Earth 5.0, configurándolo como aparece na Guía do Profesor. 
Despois fomos a esta páxina, web 

 
  https://sites.google.com/site/unmenosnoportico/. 

 

 
 
Neste sitio aparece un enigma: 

Hoxe pola mañá ao chegaren os primeiros visitantes, alumnos do 3º ciclo do 
CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo, ao pórtico da Gloria, quedáronse petrificados ao ver 
o que no arco do tímpano estaba o  oco baleiro de dous músicos. No seu canto atopaban 
a nota seguinte: 

o Se o camiño non facedes grandes males veredes, mais  moita ventura 

atoparedes se o camiño recorredes . Quen a clave atopar para o camiño 

iniciar e ao fuxitivo encontrar? No parteluz a clave está e Santiago en 

maxestade unha man vos votará. 
 

 
Para descobrir quen desapareceu é necesario buscar na parte inferior da primeira páxina 
un arquivo que pon  Caminhofrances.kmz ,que hai que Descargar. 
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Neste arquivo atópase: 

-Un voo virtual sobre o Camiño de Santiago, empezando por Roncesvalles, 
dividido en trece etapas de voo.  E como si fósemos sobrevoando todo o camiño, 
atopándonos cos diferentes accidentes xeográficos, as poboacións... ao mesmo tempo 
que vanse relatando lendas de cada etapa. 

-13 etapas cunhas etiquetas marcadas coa Cruz Vermella de Santiago. Nas 
etiquetas están  as actividades propostas para cada etapa e as pistas para resolver o 
enigma, incluindo diferentes cuestións e investigacións que hai que resolver, lendo ou 
escoitando as informacións, vendo os videos ou consultando os enlaces que nelas se lles 
proporcionan.  
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4.Unidade de Práctica (UdP) 
  

INTRODUCCIÓN 

Consideramos coma finalidade principal deste proxecto, mostrar a relevancia 
da ruta de peregrinación cara a tumba do Apóstolo Santiago, coñecida coma Camiño de 
Santiago, acercándoo ao alumnado do 3º Ciclo de Educación Primaria dende varios 
puntos de vista: xeográfico, histórico, lingüístico ...  e partimos dun enfoque lúdico e 
didáctico que toma coma principal soporte o emprego das TICs con fins educativos. 

1. FINALIDADE:  
• Integrar os sistemas do programa Google Earth nos contidos educativos. 
• Ofrecer unha visión integrada e global dos recursos. 
• Expresarse por escrito con coherencia e corrección. 
• Crear hábitos de lectura. 
• Exercitar a comprensión lectora. 
• Obter e relacionar información verbal e non verbal, a partir de distintas 

fontes e tratala de maneira autónoma e crítica. 
• Realizar tarefas en grupo, debates, cunha actitude construtiva, crítica e 

tolerante, fundamentando as opinións e propostas, e valorando a 
discrepancia e o diálogo como unha vía necesaria para a solución. 

• Favorecer a cooperación e a tolerancia. 
• Combinar técnicas de traballo en grupo, traballo individual e capacidade 

de expresión oral ou escrita. 
• Agudizar o grado de observación. 
• Desenvolver o pensamento lóxico. 

• Desenvolver as capacidades de comprensión dunha mensaxe escrita e da 
comprensión escrita das súas ideas.  

• Conseguir realizar  lectura comprensiva.  
• Mellorar a ortografía.  
• Desenvolver a imaxinación creadora.  
• Presentar o material elaborado dunha forma atractiva. 

 
2. CONTEXTO:  

• Usaremos os ordenadores portátiles e o encerado dixital interactivo na 
aula normal. 

 
3. TEMPORALIZACIÓN:  
• O tempo aproximado de realización desta actividade está entre 6 e 8 horas, en 

función da profundidade coa que se queiran traballar as actividades. Tendo en 
conta a distribución horaria no 3º Ciclo da Educación Primaria , esta actividade se 
prolongará durante dúas semanas. 
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4. ESTRATEXIA DIDÁCTICA: 
• A partir dunha breve exposición da actividade a realizar e das características 

do programa que van a utilizar, os alumnos experimentarán de maneira e 
forma continuada para lograr un progreso autónomo. 

• As estratexias serán variadas para evitar a monotonía e conseguir 
aprendizaxes significativos. 

• É esencial nesta etapa unha metodoloxía de interacción que promova as 
relacións entre compañeiros mediante a organización de grupos de 
traballo, valoración conxunta do traballo realizado, adopción de 
responsabilidades dentro do grupo, toma de decisións entre todos, a 
axuda mutua, o respecto aos demais e a utilización do diálogo.  

• Os escolares traballarán en grupo alternándose na tarefa procurando e 
fomentando a reflexión e o intercambio de ideas para lograr unha aprendizaxe 
cooperativa que é unha importante ferramenta de xestión na aula. Así 
poderemos organizar a diversidade na aula de tal forma que os estudantes con 
maior competencia comunicativa (ou maiores coñecementos) podan axudar 
aos estudantes con menor competencia. Entre os beneficios da aprendizaxe 
cooperativa podemos mencionar que: (tomado do GIAC)  

♦ Promove  

� A implicación activa do estudante no proceso de aprendizaxe. 
� Unha maior satisfacción coa experiencia de aprendizaxe e as 

actividades de clase. 
� Actitudes máis positivas cara a materia de estudo. 

 

♦ Incrementa  

� O nivel de aprendizaxe mediante a interacción entre compañeiros. 
� A aprendizaxe independente e autodirixida. 
� O desenvolvemento da capacidade para razoar de forma crítica. 

♦ Facilita  

� A integración social. 
� O compromiso dos estudantes cos seus compañeiros. 
� A preparación dos estudantes coma cidadáns, para o mundo do 

traballo actual e desenvolve a súa capacidade de liderazgo. 

♦ Permite dar resposta aos diferentes estilos de aprendizaxe. 

• Crear o clima de confianza necesario que favoreza a participación. 
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• A actividade finalizará coa posta en común e unha exposición na aula dos 
traballos realizados. 
 

5. OBXECTIVOS DE APRENDIZAXE:  
• Familiarizarse coas principais funcións do programa Google Earth.  
• Espertar no alumnado o interese polo Camiño de Santiago. 
• Iniciar ao alumnado na elaboración e difusión de información sobre o 

Camiño. 
• Coñecer e valorar a diversidade das distintas Comunidades Autónomas 

do Camiño de Santiago. 
• Valorar o Camiño coma fonte de convivencia e respecto. 
• Identificar as principais poboacións polas que transcorre o Camiño 

Francés. 
• Desenvolver as capacidades lingüísticas. 
• Valorar a necesidade de dita información. 
• Observar e recoñecer distintas costumes, tradicións, lendas… dos lugares 

por onde pasa o Camiño. 
• Identificar e localizar aspectos xeográficos, históricos, artísticos … 
• Estimular o traballo en equipo, fomentando a participación en 

actividades conxuntas. 
• Utilizar a información coma medio de aprendizaxe. 
• Empregar as TIC para recompilar información integrándoas coma unha 

ferramenta máis no contexto escolar 
 
6. CONTIDOS DE APRENDIZAXE 

• O Camiño de Santiago: orixe, función, etapas. 
• A riqueza cultural, artística e xeográfica. 
• O Pórtico da Gloria: músicos e instrumentos. 
• Análise de imaxes para a súa interpretación. 
• Tipos de textos. 
• Valor arquitectónico, económico, cultural ... 
• A lingua coma vehículo de comunicación. 
• Elaboración do proxecto. 
• Normas ortográficas na produción de textos. 
 

7. ACTIVIDADES: 
• Especificadas nas etiquetas de cada etapa do percorrido do Camiño. 
• Realizar un caderno de viaxe, en presentación de diapositivas (Power 

Point, Impress …) 
 

8. AVALIACIÓN:  
Para a avaliación do traballo teranse en conta os seguintes criterios: 

 
• Consultar os recursos proporcionados. 
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• Comprender os mesmos. 
• A capacidade de traballqr en equipo, colaborar cos demais e 

respectar as súas ideas e opinións. 
• Empregar vocabulario rico e preciso. 
• Manexar as ferramentas informáticas. 
• Entregar o traballo e presentar o mesmo no prazo fixado. 
• Expoñer oralmente ante o resto da clase. 
• Valorar a compoñente lúdica do proxecto. 

 

9. MATERIAL - MEDIOS:  
• Ordenadores portátiles. 
• Encerado dixital interactivo coma apoio didáctico. 
• Navegador web. 
• Papel e bolígrafo. 
• Caderno de notas. 

 

10. CONCLUSIÓNS: (Valoración a posteriori) 
• Resultados globais obtidos 

� Interese durante as sesións de traballo. 
� Facilidade en dinamizar a participación dos alumnos. 

• Outros resultados específicos en algún alumno ou grupo de alumnos 
� Aprendizaxes: preparación para a participación no Camiño. 

• Vantaxes que aporta a actividade 
� Coherencia na programación e contidos do tema. 
� Datos ben organizados e actualizabeis con facilidade.  
� Motivación. 
� Concentración maior (menos dispersión propia da idade) pola 

novidade do recurso. 
• Opinión dos estudantes 

� Preguntas en “corrillos” sobre aspectos concretos e máis de 
debate. 

 

5. Instruccións. 

GUIA DO CAMIÑANTE ACOMPAÑANTE( PROFESOR/A) 

Este traballo está plantexado para alumnos/as do terceiro ciclo de primaria aínda que se 
pode aplicar a outros nenos/as. Pode ser un traballo individual ou grupal. 

Tratamos de facer un percorrido lúdico e de descubrimento do Camiño de Santiago 
Francés. Para iso propoñémonos o uso dunha ferramenta,Google Earth. 
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A viaxe consta de 13 etapas, dende Roncesvalles a Santiago de Compostela. Pódese 
facer  de tres xeitos diferentes: 

1. Todo o camiño francés, facendo o percorrido virtual pasando por enriba de todas 
as poboacións.  

2. Ir saltando de etapa en etapa. 

3. Elexir algunha etapa e  adicar o tempo necesario para afondar nela. 

Os ordenadores deben ter conexión a internet 

1. Instala, ou dirixe aos teus alumnos para que instalen “ Google Earth 5”  

- Escribe na barra de direccións http://sites.google.com/site/unmenosnoportico/ 

 
2. Na páxina inicial  deste sitio atoparán  unha noticia: 

Hoxe pola mañá ao chegaren os primeiros visitantes, alumnos do 3º ciclo do 
CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo, ao pórtico da Gloria, quedáronse petrificados 
ao ver o que no arco do tímpano estaba o  oco baleiro de dous músicos . No seu 
lugar atopaban a nota seguinte: 

Se o camiño non facedes grandes males veredes, mais  moita ventura atoparedes 

se o camiño recorredes . Quen a clave atopar para o camiño iniciar e ao fuxitivo 

encontrar? No parteluz a clave está e Santiago en maxestade unha man vos 

votará. 

E o archivo seguinte:  Caminho frances.kmz  . Clica en Descargar , e descargas 
ese arquivo . 

3. Cando abras  “Google Earth”  configurao da seguinte maneira: 
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Na pestaña “Ferramentas”: 
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4. Os teus alumnos iniciarán  unha viaxe virtual polo Camiño de Santiago Francés. 

5. Nesta viaxe, chamada “ Un menos no Pórtico”  atoparán unha serie de 13 
etiquetas marcadas coa Cruz Vermella de Santiago. 
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6. En cada etiqueta estarán  as actividades propostas para cada etapa e as pistas para 
resolver o enigma. En cada una de elas hai, varias  cuestións e investigacións que 
terán que resolver consultando os enlaces que nelas se lles proporcionan.  

7. En 11 etapas irán aparecendo pistas que terán que resolver mediante actividades 
en j-click. 

8. Os alumnos/as farán  un Caderno de Viaxe para expoñer a clase, en forma de 
presentación (power point, impress…)  de alomenos 13 diapositivas. coas 
respostas das actividades propostas,  e na que poderán engadir imaxes, ou 
informacións que lles parezan salientables  e ir escribindo as letras que saen dan 
pistas. 

9. Na última etiqueta, tras ordenar todas as pistas, obterán  como resultado resolver 
quen falta no Pórtico da Gloria. 

 

 

GUIA DO CAMIÑANTE: “UN MENOS NO PORTICO”. 

Actividade: 

1. Asegúrate  de que o ordenador ten conexión a internet. 
2. Instala, ou pídelle ao teu profesor que che instale a ferramenta         “ Google 

Earth 5” 
3. Configura “Google Earth 5” según che indique o teu profesor 

4. Escribe na barra de direccións http://sites.google.com/site/unmenosnoportico/ 
5. Le  a información da páxina: eiquí atoparás unha noticia cun enigma que tes que 

resolver.  
6. Na páxina inicial atoparás o seguinte:  Caminho frances.kmz 70 kb . E clicas en 

Descargar , e descargas ese arquivo  
7. Iniciarás unha viaxe virtual polo Camiño de Santiago Francés. 
8. Nesta viaxe, chamada “ Un menos no Pórtico”  atoparás unha serie de 13 

etiquetas marcadas coa Cruz Vermella de Santiago. A viaxe consta de 13 etapas, 
dende Roncesvalles a Santiago de Compostela.  

9. En cada etiqueta estarán  as actividades propostas para cada etapa e as pistas 
para resolver o enigma.  

10. En casi tódalas etiquetas aparece un j-clic que hai que resolver para atopar unha 
pista. 

11. Na última etiqueta, ordenando todas as pistas, terás como resultado a resposta ao 
enigma inicial. 

12. Terás que facer un Caderno de Viaxe coas respostas das actividades propostas, 
que sexa unha presentación en diapositivas, e na que poderás engadir imaxes, ou 
informacións que che parezan salientables. 
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5.Contidos. 

Lenda e tradición do Camino de Santiago para nenos: 
http://www.elhuevodechocolate.com/camino1.htm 

Os  peregrinos fan o seu camiño  dirixíndose cara o leste, ate Santiago e Fisterra.  Polo 
día seguían a ruta por cruceiros, e polas ocas, que lles marcaban o camiño. Este 
chámase tamén  “ O camiño das estrelas”, porque , pola noite, os camiñantes miraban 
cara o ceo e camiñaban soamente dirixidos polas estrelas. Este “Camiño de Santiago” 
feito con estrelas en realidade chámase “A Vía Lactea” 

 

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Via_Lactea/ 
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RONCESVALLES 

 

O Camiño Francés entraba ,xa na Idade Media ,na península Ibérica por dous puntos 
principais: Somport e Roncesvalles. A ruta por Roncesvalles esixía primeiro pasar o 
Port de Cize, que ten oito millas de subida e outras oito de baixada; a súa altura, en 
efecto, é tanta que parece que toca o ceo. 

Na baixada do porto atopamos Roncesvalles, lugar mítico co nome ligado á xesta 
narrada na Chanson de Roland. Busca na wikipedia , 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_Rold%C3%A1n  de quen era sobriño Roldán 
neste poema épico 

 

Na Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles hai un museo con importantes 
pezas. Destaca un relicario de prata, ouro e esmeraldas. Con que nome se coñece e de 
que século é? 

 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/cppoblaciones/cpnavarra/roncesvalles.html 

 

 

 

 

 

PAMPLONA 
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“De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente” como diríamos no xogo da oca. 
O da Rabia en Zubiri, dos Bandidos en Larrasoaña, o de Iturgaiz en Irota e o da 
Magdalena en Pamplona. Todos sobre o  Arga, río que rega o val de Esteribar e conduce 
ata a primeira cidade do Camiño. 

Averigua na wikipedia  onde desemboca o río Arga e a que cunca hidrográfica pertence 
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arga . 

 

Chegados a Pamplona non podes deixar de visitar a catedral. Construída sobre unha 
románica, saberías decir en que ano se colocou a primeira pedra da actual catedral? 
http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/monumentos/495.htm 

Nunha das torres está a campá María que é a maior en uso de España. Sabías que esta 
campá foi colocada antes de rematar a torre porque non cabía por ningún dos seus 
vanos? Averigua en qué ano foi colocada, en canto tempo e cales son as súas 
dimensións e peso. 

http://www.catedraldepamplona.com/ 
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NÁJERA 

 

Tras a destrucción de Pamplona por Abd al Rahman  no ano 924 e a morte de seu pai o 
ano seguinte, que rei traslada a súa residencia a Nájera? 

Con que rei alcanza o Reino de Nájera-Pamplona a súa mayor extensión? 

Este mesmo rei otorgou o famoso “fuero” de Nájera. En que consiste un fuero? 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1jera 

 

En Nájera hai interesantes ejemplos de arquitectura tanto civil como relixiosa. 

Que mosteiro foi mandado construir por García Sánchez III de Navarra como sé 
episcopal e como futuro panteón real para a súa familia? 

Averigua o nome dunha fortificación de orixe musulmana situada nun outeiro. 

http://www.najera.es/castellano/ciudad_01.htm 
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 

O Camiño de Santiago como peregrinaxe religiosa non pode sustraerse dos miragres. 
Sempre hai lendas que fan referencia a algún. “Santo Domingo de la Calzada, donde 
cantó la gallina después de asada”. De que país era a familia  protagonista desta lenda? 

http://www.caminosantiago.com/web/index.php 

A catedral de Santo Domingo de la Calzada é un claro exemplo da transición do 
románico ao gótico. En que porta se ve isto claramente?  

E cales son os protagonistas da iconografía románica nesta catedral? 

http://www.arteguias.com/catedral/santodomingocalzada.htm 
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PROVINCIA DE BURGOS: 
 
O Camino atravesa os lexendarios Montes de Oca, que separan os vales da Rioxa da 
meseta castelá. A súa situación privilexiada permítelles gozar dun clima húmido, 
conservando bosques autóctonos de enorme valor medioambiental. 
Pero estes montes non son só fermosas paisaxes, gardan historias e lendas de ladróns e 
bandidos que atracaban a todo aquel peregrino que intentaba cruzalos para chegar a 
Santiago. 
No seu día constituíron unha de as principais dificultades para eles polos seus espesos 
bosques poboados de lobos, osos e salteadores de camiños. Para indicar todos esos 
perigos, os peregrinos inventaron o Xogo da Oca. 
Estos son dos taboeiros da Oca; un, da época medieval que indica as Pontes ( O Camiño 
de Santiago atravesa un montón de rios e está cheo de pontes), os lugares perigosos, a 
Pousada ( donde che podían roubar ou envenenar…) e outro moderno. 

 

               

 

Podemos facer unha pequena parada para Xogar a Oca do Camiño:  
http://www.turismocastillayleon.com/turismoeducativo/ 
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BURGOS 

Non teñas medo, entre as súas carballeiras e faias xa non se refuxian bandidos pero si 
corzos, xabaris  e outras moitas especies de flora e fauna. A provincia de Burgos está 
atravesada por máis de cen kilómetros do Camiño Francés.  No Camiño de Santiago 
tiveron grande importancia os establecementos adicados o aloxamento e atención do 
peregrino, sexan hospitais, mesóns, pousadas… nelas os caminantes recibían hospedaxe 
e atención sanitaria e espiritual. Despois de camiñar durante xornadas e xornadas 
buscaban nas boticas, nos mosteiros ou nos hospitais remedios para os seus males. As 
veces mesturábanse remedios naturais con calquera tipo de maxias... As feridas dos 
peregrinos sonde todo tipo. Especialmente cansancio, dor de pes, chagas,  ampollas,  
problemas dixestivos... 

 Se tiveses unha ampolla  no pé que te impedise camiñar, curaríanche cun aceite, 
un emplasto ou unha infusión non bebible de... ….¿qué herba? 

 http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-remedios-caseros-
ampollas.html 
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BURGOS 

A cidade de Burgos ábrese os nosos pes. E unha villa creada ó redor do camiño.  

Unha vez que chegas á impresionante catedral gótica de Burgos ,na cabeceira  está a 
Capela dos Contestables, de planta octogonal. Os pes da cúpula maior atópase  un 
obxecto moi curioso, coñecido por todo o mundo polo seu  alcume . E un famoso 
artiluxio do século XVI , un autómata ¡ dentro da Catedral! que tódalas horas abre a sua 
boca ao tempo que move o seu brazo dereito. 

A presencia de reloxios na catedral está documentada desde a época medieval. A imaxe 
actual data do seculo XVIII, cando sustituíu o vello autómata do século XVI. 

Cal é o seu nome?  

Localiza unha imaxe e insértaa no teu caderno de viaxe. 

www.catedraldeburgos.es 

http://cvc.cervantes.es/actcult/camino_santiago/quinta_etapa/burgos/imagenes/catedral/
papamoscas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papamoscas_(Burgos) 

VIDEO DO PAPAMOSCAS  

VIDEO DA CATEDRAL DE BURGOS 1:30’ 
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CARRIÓN DOS CONDES. 

 127Carrion dos Condes é a cidade máis relevante do Camino en Terra de Campos. 
Situada as beiras do río Carrión, figura no Codex “Calixtinus”como terra “rica en pan e 
en viño”.Foi unha próspera cidade medieval .Á entrada da vila recíbenos a Igrexa de 
Santa María del Camino cun sobrio pórtico románico en que está escenificado o famoso 
Tributo. 
Destacan outros edificios como o Real Mosteiro de Santa Clara, un dos 
conventos máis antigos de monxas Clarisas de España; a Igrexa de Santa María do 
Camino que acolle entre outras moitas riquezas artísticas o seu friso da adoración dos 
Reis Magos; a Igrexa de Santiago en que vemos vinte e catro figuras de oficios 
medievais na arquivolta da entrada; a Igrexa de San Andrés ou Catedral deCarrión; a 
Igrexa de San Julián e o Santuario de Nosa Señora de Belén. 
A Ruta Xacobea abandona a vila polo Real Mosteiro de San Zoilo onde se atopan os 
cadaleitos dunhas personaxes moi coñecidas. 
Cal é o cantar de gesta ( poema heroico) mais antigo que se coñece no idioma castelán?  

http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Cid/index.shtml 

Quen son os que casan coas fillas do protagonista do poema? Para respostar a estas dos 
preguntas terás que ver e escoitar atentamente o video.  

Según a lenda, ¿Cantas doncelas eran necesarias para pagar o tributo? 
http://lacuruxa.es/Mitologia-de-Asturias/Cuentos-y-Leyendas/La-leyenda-de-las-cien-
doncellas.html 

 

 VIDEO:   
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LEON 
A orixe desta cidade encóntrase nos campamentos romanos asentados hai máis de dous 
mil anos entre os ríos Torío e Bernesga. O seu nome deriva precisamente da palabra 
“lexión”.O paso dos séculos e a pegada dos peregrinos quedaron reflectidos nesta bela 
cidade. 
Visita obrigada á Catedral gótica de Santa María, coñecida como a Pulchra Leonina, 
templo moi luminoso que luce unhas das mellores vidreiras de España. Na catedral 
outra cousa nos chama a atención: dicen que na portada de San Xoan hai un elemento 
moi curioso. ¿Qué é? 

CODIGO INSERCION DO VIDEO DA CATEDRAL DE LEON 
 
http://www.barriohumedo.net/gest_web/proto_Seccion.pl?rfID=11&arefid=2 
www.catedraldeleon.org 
 
 
Non podemos tampoco deixar de visitar a Real Basílica de San Isidoro, un templo 
románico no que as súas  pinturas, do século XII, tenna feito merecedora do título de 
Capilla Sixtina del románico español. 

(http://www.sanisidorodeleon.net/visita_panteon.htm#) 
 
INVESTIGA: 
¿Cál é a diferencia entre o románico e o gótico? 
 
http://artecontacto.blogspot.com/2008/12/semejanzas-y-diferencias-entre-el.html 
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PONFERRADA. 
 
A cidade de Ponferrada ten a súa orixe na Idade Media, xurdindo como asentamento 
arredor do Camiño de Santiago. A finais do século XI, o bispo astorgano Osmundo, 
ordena a construción dunha ponte sobre o río Sil que facilite o paso aos peregrinos a 
Compostela. É o "Pons" Pons-Ferrata" ( Ponferrada) 
 
No século XI  iníciase a construcción do Castelo dos Templarios de Ponferrada,. En 
1178 Ponferrada pasa a depender da Orde do Temple. Eles atopan unha pequeña 
fortaleza, que na súa orixe foi castro e despois cidadela romá.  Ponferrada desenvólvese 
como urbe entre os séculos XVI ao XVIII, época en que se constrúen os edificios máis 
singulares e notables.  
Antes de chegar a Ponferrada pasamos  por  Foncebadón atopáramonos  coa Cruz de 
Ferro   
Que tradición cumpren os peregrinos ao chegar a este lugar? 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_de_Ferro  
Cal foi a orixe do castelo, quen foron os Templarios e cal foi a súa función no camiño?  
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Ponferrada 
Investiga: ¿Cómo era a vida nos castelos? 
http://www.youtube.com/watch?v=7pI3P8jsTDI 
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O CEBREIRO 
 
Na fronteira entre Lugo e León existe unha vila chamado O Cebreiro que é coñecido, 
entre outras cousas, por ter unha pequena igrexa románica, Santa María A Real do 
Cebreiro, a máis antiga do Camiño de Santiago, construída a mediados do Século IX 
polos monxes beneditinos, que conserva un cáliz coñecido como o Santo Grial galego. 
Segundo a lenda, a principios do século XIV, produciuse nesta igrexa un milagre, 
coñecido como Santo Milagre. Un día de violento temporal, chegou a oír misa un 
veciño de Barxamaior, e ao entrar, o sacerdote que a oficiaba, pensou: “Cal vén 
estoutro, cunha tan grande tempestade e tan fatigado, a ver un pouco de pan e viño”. E 
nese instante o pan converteuse en carne e o viño en sangue, dando unha lección ao 
crego incrédulo.  
Dous séculos despois, os Reis Católicos, pararon neste Santuario, e doaron un relicario, 
que se conserva xunto á patena e o Cáliz, que son do Século XII.  No Cebreiro 
atopamos  as famosas pallozas. 
 
O escudo de Galicia é azul, e no seu interior… ¿qué hai? 

http://artenoafonsox.blogspot.com/2008/02/prerromnica-igrexa-do-cebreiro.html 
 

Galicia divídese en comarcas. Recorda o nome das comarcas con este xogo: 

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/galicom3gab.html 

Investiga: No Cebreiro podemos atopar moitas pallozas. ¿Qué son e para que servían? 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Pedrafita_do_Cebreiro 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Palloza 
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SAMOS. 

Entre catro montañas, como encaixada no val, aparece a Abadía de Samos, construida 
en mampostería de pizarra, á que vai ligada toda a historia do concello. Tres estilos 
arquitectónicos obsérvannos: gótico, renacentista e barroco. Serviu, e serve, de 
hospedaría aos peregrinos que chegaban polo Camiño francés. O templo  está precedido 
por unha escalinata barroca. Posúe o claustro maior de España, dividido en dous 
claustros de diferente tamaño. Ten unha decoración e unhas pinturas realmente curiosas. 

 Nunha delas podemos ver un anxiño negro asomado. 

http://caminodesantiago.consumer.es/fotografias/2010/01/08/28194.php 

 

 ¿Qué pon a inscripción do teito no claustro?  

Inserta unha imaxe da fonte das Nereidas.  

Detrás do mosteiro atópase a Capela de San Salvador ou do Ciprés, de estilo 
prerrománico, datada entre os séculos IX e X. 

Investiga qué é un mosteiro. 
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http://gl.wikipedia.org/wiki/Mosteiro 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Juli%C3%A1n_de_Samos 

http://www.abadiadesamos.com/castellano/historia.html 

http://fotosyotrasperegrinascuriosidades.blogspot.com/2009/09/triacastela-samos.html 

 

 

 



 

 

III Premio María Barbeito de Educación de Galicia 

Un menos no Pórtico 34 

 

PALAS DE REI 

Multitude de camiños cara a Santiago cruzan polo Concello de Palas de Rei, por 
fermosas paraxes nas que se suceden aldeas, cruceiros, casas brasonadas, igrexas, etc., 
que fan máis ameno o camiñar. Xa no Códice Calixtino marca como final da penúltima 
etapa e comezo da última para chegar a Santiago.Non século XII instaláronse aquí os 
Cabaleiros da Orde Militar de Santiago, que combatían ós salteadores que abundaban no 
Camiño e esta igrexa foi ou lugar de enterramento dos seus membros. Atopamos tamén 
o  Castelo de Pambre, unha das fortalezas medievais que resistiu os ataques dos 
Irmandiños, e que destaca pola súa monumentalidade e emprazamento nun outeiro ao 
que o río Pambre serve de foso defensivo. Temos un cruceiro e a igrexa románica de 
San Xulián. Preto está un Pazo, cuio nome fixo famoso a escritora  Emilia Pardo Bazán. 
Á saída da poboación encóntrase o lugar coñecido como Campo dos Romeiros, onde os 
peregrinos reuníanse ao saír o sol antes de iniciar a última xornada que lles levaría a 
Santiago 

¿ Qué é o Códice Calixtino? 

http://gl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dice_Calixtino 

¿Cal é o nome do libro escrito por Emilia Pardo Bazán en 1886/1887? 
http://gl.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n 

 

INVESTIGA: ¿Qué foron as revoltas irmandiñas? 
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MONTE DO GOZO. 

Era grande o gozo nos peregrinos, cando, despois de recorrer centos de kilómetros, 
divisaban ó lonxe, dende o Monte do Gozo, as torres da Catedral de Santiago, que 
anunciaba o seu obxectivo: poder abrazar o Apóstolo  

Temos moitos exemplos de literatura escrita en e polo camiño de Santiago. Un exemplo 
deste poema no que se fai referencia ao Camiño de Santiago é a unha obra  do rei 
Alfonso X el Sabio, escrita en galego.¿Cómo se chama? 

Investiga e escribe no teu caderno o nome doutros tres escritores que fagan na súa obra 
referencias ao Camiño: http://www.blr.larioja.org/files/camino_santiago.pdf 
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CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

O nacemento de Santiago como se coñece agora está ligada á descoberta dos restos do 
Apostolo Santiago entre o 820 e o835, a elevación do rango relixioso dos restos, a 
Universidade e na actualidade á capitalidade de Galiza. 

O apóstolo Santiago apareceuse en soños a un grande emperador Carlomagno,  
indicándolle a ruta de estrelas que conducía á súa tumba. Desde ese momento, milleiros 
e milleiros de peregrinos comezan facer a súa ruta.  

A construción da  catedral de Santiago de Compostela debeu comezar arredor do ano 
1075, promovida polo bispo Diego Peláez. No ano 1168 o coñecido Mestre Mateo 
comezou a súa intervención e ocupouse dos últimos tramos da nave e da construción da 
cripta que soportaría o famoso e maxestoso Pórtico da Gloria, ademais do coro pétreo 
de que perduraron importantes pezas. 
Os peregrinos, ao finalizar o camiño a a Santiago de Compostela, facían varias cousas: 
entrar pola porta Santa da Catedral, orar diante da tumba, abrazar o Apóstolo. 

O sair mercaban unha vieira, para que, de volta a súa casa todo o mundo supera que 
estiveran en Santiago. 

Admiremos, pois, a catedral de Santiago como o facían os antigos peregrinos. Inserta 
unha imaxe  da Catedral de Santiago no teu Caderno de Viaxe. 

http://www.panoramio.com/photo/430798 

Para saber máis:  

http://masdehistoria.blogspot.com/2009/09/el-camino-de-santiago.html 
http://gl.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santiago 

Ah! Acércase o fin da nosa aventura.  

Entramos na Catedral pola porta da Azabachería.  Nela atopamos O Portico da Gloria 
que está situado no portal oeste da catedral de Santiago de Compostela, Galicia, é unha 
obra mestra da escultura do Románico, construído entre 1168 e 1188 polo mestre Mateo 

A figura dun home, postrado no portico da Gloria parece orar en silencio. E a figura do 
Mestre Mateo, castigado pola súa soberbia, que permanece axoanllado de espaldas a súa 
obra por toda a eternidade. A lenda di que os peregrinos que choquen a súa testa 
contaxiaranse da súa sabiduría e intelixencia.. Os visitantes, e os estudiantes en época 
de exame, soían facer cola esperando o seu turno para darse tres croques contra a testa 
da estatua romana. 
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5. Créditos 

A informacióne as  imaxes  sobre o Camiño de Santiago Francés foi extraída das 

seguintes páxinas: 
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http://fotosyotrasperegrinascuriosidades.blogspot.com/2009/09/triacastela-samos.html 

 
   

 
 
Avaliación 
 

Para a avaliación do traballo tivéronse en conta os seguintes criterios: 
Consultar os recursos proporcionados. Comprender os mesmos.A capacidade de 
traballar en equipo, colaborar cos demais e respectar as súas ideas e opinións. Empregar 
vocabulario rico e preciso. Manexar as ferramentas informáticas.Entregar o traballo e 
presentar o mesmo no prazo fixado. Expoñer oralmente ante o resto da clase. Valorar a 
compoñente lúdica do proxecto. 

Conclusión final  

O efecto motivador que observamos que ten este recurso elaborado fronte ao 
alumnado e ao resto dos cidadáns permítenos afirmar que a administración educativa 
debe poñer especial fincapé na elaboración e uso de materiais multimedia e tecnoloxías 
da información e comunicación. 

Estamos satisfeitos co traballo realizado, ainda eu houbo variadas dificultades 
técnicas que fomos resolvendo con bastante traballo O proceso de reflexión foi 
continuo. Levounos moito tempo decidir sobre o elemento aglutinador, que resultou ser 
o músico desaparecido no Pórtico da Gloria, establecer as lineas e o xeito de traballo, 
elaborar os arquivos kmz coas distintas variacións, engadir o son para relatar as lendas, 
facer o voo en Google Earth 5.0, e os JClic. 

Queremos salientar a extraordinaria docencia de Paco Castillo, xa que nos 
mostrou dun xeito apaixoante e sinxelo de traballar coa ferramenta Google Earth 5.0, e 
estivo sempre disposto a salientar as nosas dúbidas; e a a axuda do Centro de Formación 
e Recursos do Profesorado da Coruña. 
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Utilizamos a experiencia adquirida para traballar tamén de xeito individual nas 
nosas clases coa ferramenta Google Earth 5.0. 

Insistimos en salientar que o noso máis grande logro foi todo o proceso de 
reflexión e elaboración do traballo, e o seu resultado: a páxina web 
http://www.sites.google.com/site/unmenosnoportico, no que está incluído o kmz 
chamado "Caminhofrances.kmz. 

 
Invitamosvos a facer este percorrido virtual, e probar esta ferramenta. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


